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Resum
Els campionats del món d’handbol els organitza la International Handball Federation (IHF). En les categories júnior i juvenil 

estableix els grups de participants basant-se en l’adscripció dels esportistes nascuts en dos anys seguits a una mateixa categoria, 
iniciant el tall en els nascuts en any parell, que han de romandre durant dos anys en la mateixa categoria. La mostra la componen 
1.049 jugadores d’handbol que van disputar el Campionat del Món de la seva categoria, el 2009 en categoria sènior i el 2010 en 
categories júnior i juvenil. Les variables registrades van ser l’any de naixement, el gènere i el nivell de la competició. L’estudi va 
prendre com a referència si l’esportista va néixer en any parell o imparell. Les diferències entre la proporció d’esportistes nascuts 
en any parell o en any imparell es va calcular mitjançant la prova binomial contrastant la proporció del 50 %. No es van trobar 
diferències significatives en les categories sènior. En les categories júnior i juvenil es van trobar més jugadores nascudes en any 
parell que en any imparell, amb diferències molt significatives.

Paraules clau: efecte de l’edat relativa, handbol, detecció de talents

Abstract

Influence of a Player’s Year of Birth on the Chances of Being Talent-Spotted 
in International Women’s Handball

The Handball World Championships are organised by the International Handball Federation (IHF). Competitor groups in 
the junior and youth categories are based on the assignment of athletes born in two consecutive years to the same category, 
with the cut coming at those born in an even-numbered year who thus have to remain in the same category for two years. 
The sample comprised 1,049 women handball players who played in the World Championship in their category, held in 
2009 in the senior category and in 2010 in junior and youth categories. The variables were year of birth, gender and level 
of competition.The study took as a reference point whether the athlete was born in an odd- or even-numbered year. The 
differences between the proportion of athletes born in an even-numbered year or an odd-numbered year were calculated 
using the binomial test contrasting the proportion with 50 %. There were no significant differences in the senior categories. 
In the junior and youth category more players were born in even-numbered years than in odd-numbered years, with very 
significant differences.
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Introducció
La data de naixement ha estat objecte d’estudi com 

a factor causant de diferències en el desenvolupament 
de les persones d’un mateix grup, o del rendiment que 
aquestes arriben a aconseguir. Això es denomina efecte 
de l’edat relativa (relative age effect, RAE). Els primers 
estudis que van analitzar aquest efecte (Armstrong, 1966; 
Freyman, 1965) van estar focalitzats en l’àmbit educatiu. 
Russell i Startup (1986) van concloure que els estudiants 
nascuts al principi d’any tenien millor rendiment acadè-
mic que la resta, efecte que es mantenia fins a l’edat de 
18 anys, i en aquest moment s’invertia el procés i els 
nascuts a la fi d’any donaven el seu millor rendiment.

En el camp educatiu hi ha algun estudi que centra el 
seu objectiu en l’àrea d’Educació Física, com per exemple 
el treball de Cobley, Baker, Wattie i McKenna (2009).

Les primeres aplicacions del RAE en l’esport van 
venir dels treballs de Grondin, Deshaies i Nault (1984) 
en l’hoquei sobre gel i el voleibol canadenc, i de l’estu-
di de Barnsley, Thompson i Barnsley (1985), també en 
l’hoquei, i ambdós treballs van comprovar que hi havia 
molts més jugadors nascuts al començament de l’any.

Els estudis en el món del futbol han estat molt variats. 
Barnsley, Thompson i Legault (1992) van analitzar els ju-
gadors de la Copa del Món de Futbol disputada el 1990 
en les categories sub-20 i sub-17. Dudink (1994) va fer la 
investigació sobre els jugadors de la primera divisió angle-
sa. Musch i Hay (1999) van investigar l’efecte de l’edat 
relativa en una mostra intercultural (Alemanya, Japó, Bra-
sil i Austràlia). Verhulst (2000) va trobar el doble dels 
jugadors esperats entre els esportistes de més nivell als 
Països Baixos, Bèlgica i França que van néixer a l’agost. 
Els treballs de Helsen, Starkes i Van Winckel (1998), i 
Ashworth i Heyndels (2007) es van centrar en els jugadors 
en etapes en formació. Totes les investigacions anteriors 
van coincidir a trobar un nombre més gran d’esportistes a 
prop de la data de tall de selecció. 

Els resultats de la investigació de Helsen, Van Win-
ckel i Williams (2005) mostren una excessiva represen-
tació de jugadors nascuts en el primer trimestre de l’any 
(de gener a març) per a totes les seleccions nacionals 
joves en els menors de 15 anys (U-15), U-16, U-17 i 
U-18, així com per als tornejos de la UEFA sub-16 i la 
Copa Meridian. Els jugadors amb una edat relativament 
major tenen més probabilitats de ser identificats com a 
talents a causa dels probables avantatges físics que tenen 
sobre els altres.

També hi ha estudis que analitzen el RAE en l’àmbit 
professional, com el treball de Jullien, Turpin i Carling 

(2008), que ressalten el fet que els entrenadors tendei-
xen a seleccionar els esportistes nascuts dins el primer 
quadrimestre de l’any.

El treball de Delorme, Boiche i Raspaud (2009) va 
investigar el RAE en jugadors professionals francesos 
de diverses disciplines esportives, sense trobar un efecte 
de l’edat relativa estadísticament significatiu ni en dones 
ni en homes.

Carling, Le Gall, Reilly i Williams (2009) van in-
vestigar si la maduresa, els perfils antropomètrics i la 
valoració de l’estat físic varien d’acord amb la distribu-
ció de la data de naixement en l’elit. Aquest estudi va 
concloure suggerint que l’edat relativa de l’esportista no 
sempre pot estar relacionada amb un avantatge significa-
tiu en els components físics.

És ressenyable el treball de Helsen, Starkes i Van 
Winckel (2000), en el qual es va modificar la data de tall 
en la selecció de jugadors, la qual cosa va provocar una 
variació en la distribució de les dates de naixement dels 
esportistes seleccionats.

Entre els treballs fets en la nostra zona d’influència, 
destaquen els estudis de García i Salvadores (2005), 
González (2007), Martín, Lago i Lalín (2005), Múji-
ka et al. (2009), i el de Gutiérrez, Pastor, González i 
Contreras (2010), tots aquests dins el futbol i coincidint 
en la constatació del RAE en el futbol espanyol, tant en 
l’àmbit professional com en les diverses etapes. 

En basquetbol hi ha la investigació d’Esteva, Drob-
nic, Puigdellivol, Serratosa i Chamorro (2006), que va 
constatar el major predomini de jugadors nascuts al co-
mençament de l’any, però que aquest efecte va desapa-
reixent a mesura que es puja de categories fins a arribar 
al basquetbol professional. 

Altres esports en què també s’ha analitzat el RAE 
són el beisbol (Thompson, Barnsley, & Stebelsky, 1991, 
1992), hoquei (Adonna & Yates, 2010), natació (Bax-
ter-Jones, 1995), tennis (Edgar & O’Donoghue, 2004) i 
rugbi (Abernethy & Farrow, 2005).

Baker, Schorer i Cobley (2010) recopilen en el seu 
estudi els possibles factors que estan relacionats amb el 
RAE i la causa més utilitzada per justificar el RAE és el 
procés de maduració dels esportistes, ja que els esportistes 
que neixen més a prop de la data de tall tenen uns majors 
valors de rendiment que els més joves per haver tingut 
més temps de creixement (Barnsley & Thompson, 1988; 
Malina, 1994; Malina, Bouchard, & Bar-Or, 2004). 

Les solucions proposades per mitigar l’efecte del 
RAE són molt heterogènies i solen estar lligades a la 
variació de l’edat de tall de les categories. No obstant 
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això, només aconsegueix modificar els valors del RAE, 
encara que l’efecte persisteix (Helsen et al., 2000; 
Musch & Hay, 1999; Simmons & Paull, 2001). Barns-
ley i Thompson (1988) van proposar que la data de tall 
ha d’ajustar-se a una determinada distribució. Helsen et 
al. (1998, 2000) proposen un control de l’edat mitjana 
de tot un equip.

Els treballs que han estudiat el RAE en l’handbol són 
pocs i recents. Schorer, Baker, Büsch, Wilhelm i Pabst 
(2009) van determinar l’existència del RAE en una mos-
tra de joves jugadors d’handbol alemanys. Schorer, 
Cobley, Büsch, Bräutigam i Baker (2009) van plante-
jar una investigació que integrava tres estudis. L’objec-
tiu del primer d’aquests va ser determinar la influència 
del nivell de competició i el gènere al RAE, per al qual 
van utilitzar una mostra de 1.513 nois (13-16 anys) i 
1.734 noies (12-15 anys). En el seu estudi determinen 
que el RAE disminueix segons avancen els nivells i que 
en els homes és menys consistent que en les dones.

El segon estudi se centra en les lligues alemanyes 
d’handbol (amb una mostra de jugadors d’elit de 2.291 ju-
gadors de la primera lliga alemanya i 4.824 de la segona 
lliga) entre les temporades 1998/1999 i 2005/2006. Es va 
analitzar el grau de participació en l’elit, la nacionalitat 
i la seva permanència en l’etapa adulta, i es va arribar a 
la conclusió que els jugadors estrangers d’aquestes lligues 
pateixen el RAE en major grau que els jugadors nacionals 
a causa dels majors processos de selecció que tenen els 
jugadors per ingressar en aquestes lligues.

El tercer i últim estudi pretenia relacionar la posi-
ció de joc i la lateralitat amb el RAE en una mostra 
de 1.298 jugadors de la primera lliga alemanya entre 
les temporades 2004/2005 i 2007/2008, i va determi-
nar que hi ha variacions al RAE segons la posició dels 
jugadors. Els laterals i centrals són els que major RAE 
tenen, i es troba un nombre més gran de jugadors nas-
cuts en els dos primers trimestres de l’any. Aquesta 
situació s’explica per les exigències antropomètriques 
d’aquests llocs; no obstant això, això només ocorre en 
els laterals esquerres, ja que els laterals drets estan més 
representats pels nascuts en els dos trimestres interme-
dis. Al lloc de porter, hi ha més representació de juga-
dors nascuts en el primer i quart trimestres, els pivots 
en els últims trimestres i els centrals en els dos trimes-
tres intermedis.

Recentment, Schorer, Baker, Lotz i Büsch (2010) 
van cercar una relació entre la motivació, l’edat relativa 
i la grandària de la població amb l’objectiu de saber si 
tenien més possibilitats de ser captats com a talents en un 

programa nacional. Encara que el RAE existia en tota la 
mostra utilitzada, no van trobar diferències de distribució 
entre els esportistes seleccionats i els no seleccionats.

El sistema de selecció que estableix la International 
Handball Federation (IHF) per als participants en els 
campionats del món que organitza en categories infe-
riors es basa en l’adscripció dels esportistes nascuts en 
dos anys seguits a una mateixa categoria, iniciant el tall 
en els nascuts en any parell. Durant dues temporades, 
aquests participants romandran en la mateixa catego-
ria, i tot el grup passarà a la categoria següent quan 
finalitza aquest període de dos anys. D’aquesta manera 
els esportistes nascuts en any parell seran sempre els 
majors d’aquesta generació, mentre que els esportistes 
nascuts en any imparell seran sempre els més joves del 
grup.

Els estudis del RAE en l’handbol són encara escas-
sos, igual que les investigacions que analitzen el RAE 
en esportistes femenines. Per aquest motiu, l’objectiu 
de la present investigació és determinar si les jugadores 
d’handbol internacional tenen més possibilitats d’arribar 
a l’elit segons l’any de naixement.

Mètode
Mostra i variables

La mostra de l’estudi la componen 1.049 jugadores 
d’handbol que van disputar l’últim Campionat del Món 
femení en les categories sènior (disputat el 2009), júnior 
(disputat el 2010) i juvenil (disputat el 2010).

Les variables registrades van ser l’any de naixement 
i el nivell de la competició.

Les investigacions que han analitzat el RAE solen 
prendre com a referència el trimestre de naixement de 
l’individu; no obstant això, el sistema de selecció dels 
participants en els campionats del món que adopta la In-
ternational Handball Federation es basa en l’adscripció 
dels esportistes nascuts en dos anys seguits a una ma-
teixa categoria, de manera que la data de tall pren com 
a referència l’1 de gener de l’any parell corresponent. 
Durant dues temporades, els participants de cada catego-
ria romandran en la mateixa, i tot el grup passaran a la 
categoria següent quan acabi aquest període de dos anys. 
Aquest criteri d’adscripció a cada categoria provoca que 
els esportistes nascuts en any parell siguin sempre els 
majors d’aquesta generació, mentre que els esportistes 
nascuts en any imparell seran sempre els més joves del 
grup.
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Les dades van ser obtingudes del web de la Interna-
tional Handball Federation (http://www.ihf.info/).

Anàlisi de dades
Les diferències entre la proporció d’esportistes nas-

cuts en any parell o en any imparell es va calcular mit-
jançant la prova binomial contrastant la proporció del 
50 %. De manera anàloga a Lesma, Pérez-González 
i Salinero (2011), es defineix el RAE coefficient com 
el quocient entre el nombre de jugadors nascuts en el 
perío de de suposat avantatge i el nombre de jugadors 
nascuts en el període de suposat desavantatge, sempre 
que, com en aquest cas, aquests períodes de temps si-
guin iguals. En la present investigació s’adapta aquest 
concepte, de manera que el RAE coefficient representa 
el nombre de jugadors nascuts en any parell (període de 
suposat avantatge) que hi ha per cada jugador nascut en 
any imparell (període de suposat desavantatge).

Resultats
Analitzant la mostra de manera global, es troba que 

hi ha una diferència molt significativa (p < 0,001) en-
tre les jugadores nascudes en any parell (618/59 %) i les 
nascudes en any imparell (431/41 %). El RAE coefficient 

en la categoria femenina mostra que es troben 1,43 juga-
dores nascudes en any parell per cada jugadora nascuda 
en any imparell. (Taula 1)

En l’anàlisi de la mostra no es van trobar diferènci-
es significatives en la categoria sènior femenina (RAE 
coefficient 1,04), tal com es mostra a la taula 2. Els 
percentatges d’esportistes de cada any són molt similars 
per a les nascudes en any parell (51 %) o en any impa-
rell (49 %). Tal com indica el RAE coefficient, per cada 
199 jugadores nascudes en any parell n’hi ha 191 nascu-
des en any imparell.

En les categories júnior i juvenil femenina (1,49 en jú-
nior i 2,15 en juvenil), es van trobar més jugadors nascuts 
en any parell que en any imparell, amb unes diferències 
molt significatives (p < 0,001) en ambdós casos. El RAE 
coefficient indica que en la categoria jú nior femenina hi 
ha 217 jugadores nascudes en any parell (60 %) per cada 
146 jugadores nascudes en any imparell (40 %), és a dir, 
per cada jugadora d’any imparell hi ha 1,49 jugadores 
d’any imparell. 

En la categoria juvenil femenina es troba que hi ha 
202 jugadores nascudes en any parell (68 %) per cada 94 
jugadores nascudes en any imparell (32 %), o el que és 
igual, per cada jugadora nascuda en any imparell hi ha 
2,15 jugadores d’any parell. (Taula 2)

 Freqüència  % RAE coefficient* Significació**

Sènior femení

Parell 199  51 199/191=

0,723Imparell 191  49 1,04

Total 390 100

Júnior femení

Parell 217  60 217/146=

0,000***Imparell 146  40 1,49

Total 363 100

Juvenil femení

Parell 202  68 202/94=

0,000***Imparell  94  32 2,15

Total 296 100

***  RAE coefficient és el quocient entre el nombre de jugadors nascuts en el suposat any de l’avantatge i el 
nombre de jugadors nascuts l’any del suposat desavantatge

*** Prova binomial.
***  Estadísticament significatiu.

3 
Taula 2 
RAE per categoria

 Freqüència  % RAE coefficient.* Significació**

Femení Parell   618  59 618/431=
0,000***Imparell   431  41 1,43

Total 1.049 100
***  RAE coefficient és el quocient entre el nombre de jugadors nascuts en el suposat any de l’avantatge i el 

nombre de jugadors nascuts l’any del suposat desavantatge
*** Prova binomial.
***  Estadísticament significatiu.

3 
Taula 1 
RAE handbol femení
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Discussió
El sistema d’adscripció dels esportistes en les dife-

rents categories de les competicions que organitza la In-
ternational Handball Federation fa que els grups estiguin 
compostos per jugadores nascudes en dos anys conse-
cutius i que aquest bloc d’edat es mantingui invariable 
durant dues temporades. Generalment les investigacions 
sobre el RAE es fan cercant la distribució en els trimes-
tres de l’any, ja que la data de tall és per any natural. 
No obstant això, en el cas de l’handbol internacional els 
jugadors són agrupats en categories (júnior i juvenil) 
començant pels nascuts en any parell, per la qual cosa 
aquests són els majors del grup. El mateix grup, els nas-
cuts en any parell i els nascuts en el següent any, roman 
durant dues temporades en la mateixa categoria, i passa 
a la categoria següent tot el grup en bloc quan finalitza 
aquest període.

Tal com va exposar Helsen et al. (2005), s’utilitza 
la data de tall en els criteris de selecció amb l’objectiu 
d’equilibrar els grups i que tots els participants tinguin 
les mateixes possibilitats d’èxit. No obstant això, estudis 
posteriors a aquesta proposta han demostrat que no s’ha 
aconseguit l’objectiu proposat (Malina, 1994; Musch & 
Grondin, 2001).

En la majoria dels estudis que investiguen el RAE ana-
litzen grups de tall d’un any natural. El criteri que adopta 
la IHF d’agrupar els esportistes en blocs d’anys reforça 
més l’efecte del RAE i s’acosta als treballs que expliquen 
aquest pels processos de maduració (Fenzel, 1992; Hel-
sen et al., 2000; Malina et al., 2004; Malina, 1994, 1999; 
Philippaerts et al., 2006; Reilly, Bangsbo & Franks, 2000; 
Simmons & Paull, 2001). Aquesta situació provoca que 
els entrenadors responsables d’aquestes categories escullin 
de manera majoritària els jugadors amb un major procés 
de maduració, els nascuts en any parell.

Els processos de selecció de talents estan analitzats 
des de molts punts de vista. García, Cañadas i Parejo 
(2007) fan una revisió dels factors utilitzats en la lite-
ratura científica com a predictors del talent en joves 
esportistes. L’antropometria i la capacitat fisiològica 
són algunes de les línies més utilitzades en els proces-
sos de detecció de talents (Franchini, Takito, Kiss, & 
Sterkowicz, 2005; Hoare & Warr, 2000; Keogh, We-
ber & Dalton, 2003; Reilly et al., 2000). Un altre cor-
rent més lligat a l’aspecte biomecànic utilitza l’anàlisi de 
l’efi ciència motora (Davids, Lees, & Burwitz, 2000). 
També es troben estudis d’estil psicològic (Gould, Di-
effenbach & Moffett, 2002; Holt & Dunn, 2004). To-
tes aquestes anàlisis troben algun factor que en major o 

menor mesura pot ser predictor d’un possible rendiment 
òptim en el futur.

Però cada vegada són més els estudis que abor-
den el tema des d’una perspectiva multidisciplinària 
(Abbott & Collins, 2004; Elferink-Gemser, Visscher, 
Lemmink & Mulder, 2004; Sáenz-Lopez, Ibáñez, Gi-
ménez, Sierra & Sánchez, 2005; Williams & Franks, 
1998), atès que semblen ser molts els possibles factors 
que ens ajuden a detectar els talents. No obstant això, 
tal com diuen Feu, Ibáñez, Sáenz-López i Giménez 
(2008), a més de la predisposició genètica que han de 
tenir els esportistes, i que pot ser detectada a través 
dels factors detectats com a rellevants en tots els estu-
dis esmentats, perquè un esportista arribi a ser expert 
ha de participar en un programa de formació adequat.

Però l’any de naixement no ha estat analitzat com un 
factor determinant a l’entrada dels processos de forma-
ció de talents.

En analitzar la mostra de manera global es comprova 
que les jugadores femenines nascudes en any parell són 
18 % més que les jugadores nascudes en any imparell 
(taula 1).

Quan s’analitza la mostra segons la categoria dels par-
ticipants (taula 2), s’observa com en les categories de for-
mació, en júnior i juvenils, hi ha una clara diferència sig-
nificativa a favor dels jugadors nascuts en any parell, ja 
que en tots els supòsits s’obté un p < 0,001. Les jugado-
res júnior femenines nascudes en any parell són 20 % més 
que les jugadores nascudes en any imparell. Les jugado-
res juvenils femenines nascudes en any parell són 36 % 
més que les jugadores nascudes en any imparell.

L’anàlisi dels resultats mostra que les jugadores nas-
cudes en any parell apareixen en major quantitat que les 
jugadores nascudes en any imparell, i és major aquesta di-
ferència en la categoria juvenil que en la júnior. Aquests 
resultats estan en la mateixa línia de diversos estudis que 
constaten l’existència del RAE en les etapes de forma-
ció (Barnsley et al., 1992; Bäumler, 2000; Baxter-Jones, 
Helms, Maffull, Baines-Preece & Preece, 1995; Dudink, 
1994; Gutiérrez et al., 2010; Helsen et al., 1998, Helsen 
et al., 2000; Vaeyens, Philippaerts, & Malina, 2005).

Aquesta desproporció desapareix en la categoria 
sènior, on no es van trobar diferències significatives 
entre les esportistes nascudes en any parell i les nascu-
des en any imparell, la qual cosa es pot explicar pel fet 
que aquesta etapa és molt més prolongada en el temps 
i desapareixen els suposats avantatges d’un procés de 
 maduració avançat, ja que aquest ha finalitzat. Aquestes 
dades concorden amb els estudis de Feu et al. (2008) 
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i Sáenz-López, Feu i Ibáñez (2006) en una mostra de 
jugadores internacionals de basquetbol, en la qual van 
comprovar que en categoria sènior la distribució de les 
jugadores segons l’any de naixement és heterogènia.

Amb l’objectiu de reduir el RAE, s’han proposat di-
verses alternatives en estudis precedents: alternar la data 
de tall (Hurley, Lior & Tracze, 2001), reduir els grups 
de tall en les competicions (Glamser & Vincent, 2004) o 
fer subgrups en una mateixa categoria segons el rendi-
ment (Kaiserman, 2005).

Respectant la idiosincràsia organitzativa de la IHF, 
i en la línia que el criteri d’agrupació sigui l’edat, per 
disminuir l’efecte del RAE en les competicions d’hand-
bol de màxim nivell internacional, en les categories de 
formació es proposa que els jugadors canviïn de cate-
goria en finalitzar l’any, de manera que una temporada 
els majors del grup serien els nascuts en any parell, però 
l’any següent, per a la mateixa categoria, els majors se-
rien els nascuts en any imparell, la qual cosa va en la 
línia del treball de García i Salvadores (2005).

Conclusió
Les dades recollides mostren l’existència del RAE 

en les jugadores internacionals d’handbol en categories 
júnior i juvenil, però no en les categories sènior, efecte 
que s’accentua pel sistema que utilitza la IHF per es-
tablir els grups de tall de cada categoria, i això provo-
ca que les jugadores nascudes en any parell tinguin més 
possibilitats de ser convocades pels seus equips nacio-
nals en categories júnior i juvenils que les jugadores nas-
cudes en any imparell.
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